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A pszichoszomatikus felméréssel kapcsolatos
TÁJÉKOZTATÓ
A következő sorokban a 2018-2019-os tanév elemi osztályaiba történő beiratkozáshoz szükséges
pszichoszomatikus felméréssel kapcsolatos információkat olvashatják. (A beiratkozással kapcsolatos részletes
információkat a 2018-2019-os tanév elemi osztályaiba történő beiratkozást szabályzó, 3242/23.02.2018-as
Tanügyminisztériumi rendelettel jóváhagyott módszertanban találják).
Kit kell felmérni?
1. Azokat a gyermekeket, akik 2018. szeptember 1 és december 31-e között töltik a 6-ik életévüket és a
szüleik vagy a hivatalos nevelőjük a 2018-2019-os tanévben az előkészítő osztályba akarja beíratni.
2. Azokban az esetekben, amikor az előkészítő osztályba olyan gyermeket akarnak beíratni aki 2018.
december 31-e után, tölti a 6-ik életévét, a Megyei Tanfelügyelőség és a tanügyi intézmények
tanácsadásban részesítik a szülőket/hivatalos nevelőket, annak érdekében, hogy a gyermekük számára a
legmegfelelőbb döntést hozzák és tájékoztatják őket, hogy kérésük csak akkor oldható meg, ha a felmérés
igazolja a gyermek megfelelő szintű érettségét/fejlettségét.
Milyen időszakban zajlik a felmérés?
A pszichoszomatikus felmérés 2018. március 1 és március 23-a között történik, 10.00 és 18.00 óra között.
Hol zajlik a felmérés?
• A pszichoszomatikus felmérés a megye bizonyos tanügyi intézményeiben található felmérő központokban
történik. Az óvodák hozzárendelése a kabinetekhez valamint ezek elérhetősége letölthető a www.educv.ro
vagy www.cjraecovasna.ro weboldalakról.
Programálás
•

•

A szülő vagy hivatalos nevelő a felmérést, annak a tanügyi intézménynek a titkárságán igényli,
ahová a gyermeke tanügyi intézménye hozzá van rendelve.
Azon gyermekek szülei, akik a 2017-2018-os tanévben a megye egyetlen óvodájába sem voltak beírva, a
lakhelyükhöz legközelebb levő tanintézményéhez hozzárendelt kabinethez forduljanak programálásért.

Ki végzi a felmérést?
• A felmérést a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ és más tanügyi intézmények szakemberei
végzik. A felmérést a MENTK irányítja.
Hogyan zajlik a felmérés?
• A szülő vagy hivatalos nevelő írásban kéri a gyermeke felmérését. A kérés típusnyomtatványa a felmérő
központokban található vagy letölthető a www.isj.educv.ro és www.cjraecovasna.ro weboldalakról.
• A kérést a felmérő központban kell leadni, ahol a szakember az előzetes programálás alapján felméri a
gyermeket.
• A felmérés a Tanügyminisztérium által meghatározott érettségi szintet megállapító kritériumrendszeren
alapszik.
• A felmérés eredményét a szülővel/hivatalos nevelővel írásban közlik.

A felmérés eredménye nem fellebbezhető!
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